
PÖYTÄKIRJA 1 (3)
Päällystealan neuvottelukunta ry.

20.10.2014

Hallituksen kokous 6 / 2014

Aika tiistai 14. lokakuuta 2014 klo 9.00-12.00

Paikka Uudenmaan ely-keskus, Opastinsilta 12, Helsinki

Läsnä Heikki Jämsä, pj.
Lars Forstén
Ossi Himanka
Marko Sallinen
Jukka Karjalainen
Terhi Pellinen
Jarmo Eskola
Sami Horttanainen
Anders Nordström
Ville Routama
Tuomas Vasama, siht.

Poissa Ville Alatyppö
Jouko Törnqvist
Kari Ström

1  Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todet-
tiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

2  Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsun työjärjestystä muokattiin vaihtamalla käsiteltävien kohtien
järjestystä.

3  Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4  Toimi- ja valiokunta-asiat

Heikki Jämsä kertoi saaneensa Ville Alatypön ja Kari Strömin esityk-
sen kuntien edustajiksi asiakirjaryhmään. Asko Seitamo (Helsinki) ja
Maini Väisänen (Kuntaliitto) edustavat jatkossa kuntia. Todettiin, että
on hyvin valitettavaa, että kaupungeista ja kunnista on jatkuvasti on-
gelmia löytää edustajia yhdistyksen toimintaan. Heikki Jämsä ja
Jukka Karjalainen lupasivat käyttää omia kontaktejaan tilanteen pa-
rantamiseksi.

Kuultiin Anders Nordströmin esitys tiemerkintävaliokunnan puheen-
johtajan vaihtamiseksi. Anders totesi, että on toiminut viisi vuotta
puheenjohtajana ja on uusien tuulien aika. Valiokunnan esitys uu-
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deksi puheenjohtajaksi on Harri Linnakoski (Tielinja Oy) ja varapj.
Harri Ahola (Hotmix Oy). Päätettiin hyväksyä esitys.

5  Toimintasuunnitelma 2015

Käsiteltiin yhdistyksen vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa.

Tiemerkintävaliokunta esittää, että Harri Linnakoski ottaisi Anders Nord-
strömin paikan myös yhdistyksen hallituksessa.

Todettiin, että olisi hyvä, jos tutkimukseen ja koulutukseen liittyvää edus-
tusta olisi hallituksessa myös jatkossa. VTT:n alan tutkimuspanostuksen
laskiessa ammattikorkeakoulujen edustus olisi toivottavaa. Heikki Jämsä
selvittää asiaa.

Tilintarkastajiksi ovat alustavasti lupautuneet Jukka Ovaska ja Ossi Hi-
manka.

Pöyry CM Oy on siirtynyt osaksi Ramboll-konsernia ja toimii nyt nimellä
Ramboll CM Oy.  Päätettiin jäsenmaksuksi 300 e.

Heikki Jämsä kysyy Roadscanners Oy:tä jäseneksi.

Toimi- ja valiokuntia pyydetään valmistelemaan omat osionsa toiminta-
suunnitelmaan hyvissä ajoin ennen seuraavaa hallituksen kokousta.

Sovittiin, että keväällä 2015 järjestetään PANK-seminaari, jonka yhtenä
osana voisi olla alan koulutusasiat ja osaaminen. Lisäksi on tarkoitus vaih-
taa tietoa toimi- ja valiokuntien tekemästä työstä.

6  PANK-stipendi

Käytiin läpi saapuneet stipendihakemukset. Hakemuksia saapui nel-
jä: B.Sc.Olli-Ville Laukkasen alkuvaiheessa olevaan opintotyöhön,
M.Sc. Eeva Huuskonen-Snickerin päällystetutkan kehittämiseen liit-
tyvän tutkimustyöhön, B.Sc. Manu Marttisen tutkimustyöhön tieto-
mallien hyödyntämisestä ylläpidossa ja Ins. AMK Joona Seppäsen
valmistuneeseen opinnäytetyöhön uraremix-työstä.

Päätettiin, että stipendit jaetaan Huuskoselle (1 500 e) ja Marttiselle
(1 500 e) sekä Seppäselle (500 e). Olli-Ville Laukkasen työtä seurataan
mielenkiinnolla.

7  Muut asiat

Kuultiin Ossi Himangan tilannepäivitys sähköisiin asfalttinormeihin
liittyen. Kopio- ja kirjoitussuojattu jakelu on sidottu PDF-muotoon, jo-
ta kolme palveluntuottajaa Suomessa tarjoaa. Kustannusten jako
karkeasti: 25 % verot, 25 % julkaisija ja 50 % yhdistys. Ossi Himan-
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ka jatkaa keskustelun pohjalta selvitystä Elisa Kirjan kanssa ja ai-
heeseen palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Kuultiin Lars Forsténin tilannepäivitys sideaineen talteenoton kehit-
tämistutkimuksesta. Ei kerrottavaa tässä vaiheessa, kesän kiireet
laboratorioissa ovat menneet edelle.

Keskusteltiin laajasti alan tunnettuudesta opiskelijoiden keskuudessa ja
mahdollisuuksista sen kehittämiseen. Tilanne on vaikea, koska maanra-
kentamiseen liittyvä opiskelu on korkeakoulukentässä niin suuressa mur-
roksessa. Sovittiin, että Ville Routama kysyy MANK ry:ltä kiinnostusta yh-
teiseen viestimiseen ja kehittämiseen asian tiimoilta.

8  Vaikuttajaviestintä

Heikki Jämsä esitteli Viestintä on vaikuttamista -työn valmista aineistoa,
jonka kalvot ovat muistion liitteenä. Havainnot ravistelevat alan viestintää.
Perusteet, kuten turvallisuus ja kilpailukyky unohtuvat usein ja viesti on
synkkä. Todettiin, että aineistossa on paljon hyvää ja hyödynnettävää. So-
vittiin, että hallituksen perehdyttyä aineistoon aiheeseen palataan seuraa-
vissa kokouksissa.

9  Energia-asfaltti

VTT tutkii asfalttipäällystettyjen teiden käyttöä energiakeräimenä. Musta
asfaltti lämpenee ympäristöä voimakkaammin auringonvalon vaikutuksesta
ja keräysjärjestelmien avulla energia voidaan ottaa talteen hyödynnettä-
väksi esim. liukkaudentorjunnassa. Todettiin, että perusajatus on kannatet-
tava ja jatkoselvityksien arvoinen myös Suomessa.

10  Hallituksen seuraavat kokousajankohdat 2014

Hallituksen kokous Sokos Vaakuna 25.11. kello 9–11 ja yhdistyksen syys-
kokous 11–12. Lounas on kello 12. Heikki Jämsä hoitaa varauksen.

Panu Tuominen  MANK ry:stä pitää syyskokouksessa esityksen nuorten
innostamisesta infra-alalle.

JAKELU Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit
PANK ry:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit
Tarja Hellström
Harri Linnakoski

Helsinki, 24.10.2014
Tuomas Vasama


